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B8-1362/2015 

Europaparlamentets resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet 

(2015/2979(RSP)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Daytonavtalet, dess allmänna ramavtal och de tolv bilagorna till 

detta, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 7 juli 2005
1
, 15 januari 2009

2
 och 

9 juli 2015
3
 om Srebrenica, 

– med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 11 mars 2005 om den 

konstitutionella situationen i Bosnien och Hercegovina och den höga representantens 

befogenheter, 

– med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Daytonavtalet undertecknades den 14 december 1995 i Paris och innebar ett slut på den 

blodigaste konflikten i Europa sedan andra världskriget. 

B. Avtalet stoppade kriget men medförde inte någon fungerande och livskraftig stat. 

1. Europaparlamentet påminner om betydelsen av Daytonavtalets undertecknande, minns 

alla tragiska dödsoffer i kriget i Bosnien och Hercegovina och uttrycker sina uppriktiga 

kondoleanser till familjerna till dem som miste livet i konflikten. 

2. Europaparlamentet beklagar att landet nu, 20 år efter konfliktens slut och upprättandet 

av ett allmänt ramavtal om grunddragen i fredsuppgörelsen och landets framtida 

utformning, befinner sig i en situation där flera regeringar efter varandra misslyckats 

med att komma framåt i reformarbetet och bygga upp en helt fungerande och livskraftig 

stat. 

3. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna utnyttja 20-årsdagen för Daytonavtalet 

som ett tillfälle att komma vidare med de nödvändiga reformerna – särskilt mot 

bakgrund av Bosnien och Hercegovinas pågående ansökan om EU-medlemskap – 

i riktning mot verklig jämlikhet för alla landets tre nationer. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna och regeringen och parlamentet 

i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter samt till regeringarna och parlamenten 

i länderna på västra Balkan. 
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